
 

 

 

Agenda  MR vergadering  

O.B.S de Kennemerpoort – TEAMS 
Maandag 17-01-2022 

Aanvang: 19.30 uur 
 

Oudergeleding: Maurice Karel 

(Voorzitter)  
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Brouwer 

Maarten 
Catney 

 

Teamgeleding: Ab van Beek Linda Bekker 

(Secretaris) 

Mette 

Greeuw -
Biesboer 

Inge Keijsper Moniek van 
Linden 

Directie: Koert de 
Groote 

Joke 
Pannekeet 

   

 

Agenda  

Opening voorzitter: Maurice Karel  

Aanwezig:  

Afwezig met afbericht : Linda en Joy 

Post   Ingekomen: MRacademie: 24/7 e-learning; gratis demo, interesse? Bij interesse kan je contact 
opnemen met Linda.  

          Uitgegaan:   

 
MR:  

 Conceptnotulen MR 01: 31-05-2021 (bijlage 01) ter instemming 

Akkoord 
 

Punten vanuit de Kennemerpoort:  
 

 Stand van zaken bouw Lindenlaan,ter informatie 

De aannemer heeft de handtekening gezet. Red de Hout heeft toestemming 

verleent voor het kappen van 2 bomen. De gemeente start een ecologisch 
onderzoek. Er is een kans op vleermuizen in de bomen. Het streven is om van de 

zomer te starten met de bouw.  

 Nationaal Plan Onderwijs – stand van zaken / uitgaven (bijlage 02) ter informatie 

 Jaarrooster 22/23 (bijlage volgt) ter informatie 

 Vooruitblik formatie 22/23 (nog geen indelingen) ter informatie 
Koert licht toe. Eind van dit schooljaar gaat op zowel de Hofijkstraat als 

Lindenlaan een grote groep van 40 kinderen van school. Op de Lindenlaan wordt 

er volgend schooljaar gestart met 8 groepen. Komt in de volgende MR in getallen 
terug op de agenda.  

 
 

 
 

 

GMR: 



 

 

 

 

 Mededelingen: a. Van het bevoegd gezag.  
   b. Van het bestuur van de GMR. (bijlage 05) ter informatie 
Hier is uitgebreid over gesproken. Helaas weinig nieuwe informatie kunnen 

vergaren.  

 Vaststellen van de notulen van de GMR-vergadering van 6 oktober 2021. (bijlage 
06) ter instemming 

Akkoord 

 Managementrapportage Q4, resultaat prognose oktober: zie de samenvatting in de 
rapportage (bijlage 07) ter informatie 

 Meerjarenbegroting, presentatie. Leeswijzer: zie oplegger (bijlage 08a en 08b) 

ter instemming 
Bezwaar over hoge vergoeding raad van toezicht.  
Raad van toezicht mag facturen met hoge bedragen tekenen zonder tweede 
handtekening. Is dit verstandig? 
20.000 euro directeur voor basisschool is weinig.  
Ventilatie staat helemaal niet op de begroting. Dat is vreemd.  
Brief gestuurd via GMR over ventilatiesysteem. Hebben we daar überhaupt wat 
van terug? 
Vanwege de kosten krijgt nieuwbouw een ventilatiesysteem. Dat kan dus niet 
allemaal tegelijk. Maar er moet een begin worden gemaakt met een 
ventilatiesysteem bij een óude’school. Koert heeft onze school aangeboden als 
‘Pilot school’.  
Koert maakt vragen/opmerkingen. Linda deelt dit met de GMR.  

 Monitor eindopbrengsten 2020 PO. Leeswijzer: zie 1. Ter inleiding in de notitie 

(bijlage 09) ter informatie 
Hoe staat de Kennemerpoort ervoor ten opzichte van de andere scholen binnen de 

stichting? We staan er goed voor.  

 Formeel advies vakantieregeling 22-23.  
Leeswijzer: er zijn geen wijzigingen doorgevoerd na het positief advies op het     

Preadvies vakantieregeling. (bijlage 10)      ter instemming 

Akkoord 

 Leerlingenaantallen 1 oktober 2021. Leeswijzer: ter informatie een overzicht van 
de leerlingenaantallen per 1 oktober 2021. (bijlage 11) ter informatie 

Momenteel zijn er veel jonge kinderen aangemeld.  
Voor de klassen in midden/bovenbouw zijn de verhuizers lastig. De kinderen die 

daardoor weggaan van school worden niet opgevuld door andere kinderen. 
Hierdoor zijn de klassen soms onevenwichtig verdeeld.  

Nu ontbreekt er ook ruimte op de Lindenlaan. Als er straks extra lokalen aanwezig 

zijn, kunnen zich meer kinderen aanmelden.   

 Voorstel evaluatie functiegebouw D12+toelage. (n.a.v. toezegging in januari 
2021).Leeswijzer: zie oplegger (Bijlage 12a en 12b) ter informatie 

 Honorering RvT 2021. Leeswijzer: ter informatie het door de RvT op 21 december 

2021 vastgestelde definitieve besluit. (Bijlage 13a t/m 13 e) ter informatie 
 

 

Rondvraag:  
Frida: hoe kan je als MR lid goed functioneren als je zoveel informatie krijgt opgestuurd. 

We krijgen informatie die we vorig jaar ook hebben gekregen. Waarom niet alleen de 
wijzigingen? Is het überhaupt nodig om alles te lezen? 

Als aanvulling op bovenstaande:  
Maarten: Door de vele GMR stukken is er dermate weinig tijd voor de punten van de 

Kennemerpoort.  



 

 

 

Karen: Wat willen we met onze MR. Bijvoorbeeld agenda punten vaststellen die we in het 

schooljaar aan de orde willen laten komen.  
Frida: wellicht is het goed om gezamenlijk een cursus over MR te volgen.  

Sara is naar de cursus geweest en wil haar bevindingen graag met ons delen.  
Maurice: stuurt Sara een mail om een datum te plannen.  

 
Koert: in maart komt er een kwaliteitsonderzoek voor kinderen, personeel en ouders.  

 

 
Sluiting:  

 
 

 

 

Agendavergadering 

GMR bestuur 

GMR-vergadering 

 

Is vastgesteld door 

GMR bestuur 

MR K’poort vergaderdata 

gekoppeld  aan GMR 

 

  Maandagen    

 Woensdag  06-10-2021 04.10.2021 

 dinsdag      09-11-2021 

(thema) 

01.11.2021 

 donderdag  20-01-2022 17.01.2022 

 woensdag   02-03-2022 14.02.2022 

 dinsdag      19-04-2022 11.04.2022 

 maandag    20-06-2022 13.06.2022 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


